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Petrila, 
minus

I

UNGUR POMPILIU
directorul Cabinetului de partid

■ Petroșani

de la răscoala țărănească din 1907

în decembrie ’66. 
numele brigăzii lui Botea- 
este legată săparea puțu- 
orb nr. 12, cilindrul beto- 
care a unit orizontul 
orizontul XVI, viitor

XIV 
ori- 

aflat

lunii

J rimii care au atins cea 
* mai joasă cotă a mi

nei Petrila, și totodată a Văii 
Jiului, 12 metri sub nivelul 
Mării Negre, au fost ortacii 
lui Boteanu Nicolae. Asta s-a 
întîmplat 
De 
nu 
lui 
nat 
de
zont de bază al minei, 
la cota minus 12.

In a doua jumătate a 
ianuarie, la cota — 12 au po
posit- oamenii care au în frun
te pe minerul Tătar Petru, 
conducătorul uneia din cele 
mai vrednice brigăzi ale Pe- 
trilei. Ortacii lui Tătar știu 
că atenția întregii exploatări 
este îndreptată spre ei — o- 
rizontul de la cota minus 12 
urmînd să servească la trans
portul cărbunelui ce va
zulta din abatajele anilor *70 
— că în ei s-a investit în
credere și că pe umerii lor 
apasă deci o răspundere deo
sebită.

La sfîrșitul lunii 
normatorul înscrie 
brigăzii cifra 136; 
porția în care se

re-

In sala Palatului Republicii So
cialiste România a avut loc vineri 
după-amiază adunarea solemnă 
prilejuită de împlinirea a 60 
ani de la răscoalele țărănești 
1907..

Fundalul scenei 
drapele roșii și 
tere mari erau 
1907 — 1967.

In aplauzele 
peste 3 000 de 
zidiul adunării 
rășii Nicolae 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Ale
xandru Bîrlădeanu, Emil Bodnăraș, 
Alexandru Drăghici, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Ilie Verdeț, 
Drăgan, 
Central 
Sindicatelor, 
ședințele Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție,

de 
din

de 
li-

era dominat 
tricolore. Cu 

înscrise datele

prelungite ale celor 
participant!, în pre- 
au luat loc tova- 
Ceaușescu, Chivu

președintele 
al Uniunii 

Vasile

Constantin
Consiliului

Generale a 
Vîlcu, pre-

I

Dumitru Popa, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc București, al 
P.C.R., Nicolae Giosan, președin
tele Consiliului Superior al Agri
culturii, acad. Stefan Milcu, vice
președinte al Academiei, Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
Petru Enache, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., Suzana Gâdea, președin
ta Consiliului Național al Femei
lor, acad. Zaharia Stancu, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor, acad. 
P. Constantinescu-Iași, Gheorghe 
Stoica, membru al Consiliului de 
Stat, acad. Andrei Oțetea, directo
rul Institutului de istorie „Nicolae 
Iorga" al Academiei, Ion Popescu- 
Puțuri, directorul Institutului de 
studii istorice și soci’alspolitice de 
pe lîngă C.C. al P.C.R., Ion Du-

(Continuare în pag. a 3~a)

In cele trei secții ale univer
sității serale de marxism-leninism 
din Petroșani sînt cuprinși peste 
450 studenți. Programul fiecărei 
secții, modul de funcționare a u- 
niversității, permite celor care ur
mează cursurile să-și mărească o- 
rizontul cunoștințelor în domeniul 
ales : economie, filozofie sau . con
strucție de partid.

Din rîndul studenților universi
tății serale fac parte activiști de 
partid, ai organizațiilor de masă, 
cadre cu munci de răspundere în 
aparatul de stat și în economie, 
tovarăși care au trecut- prin alte 
forme ale învățămîntului de partid 
și doresc să studieze mai profund 
teoria marxist-leninistă, probleme
le de bază ale politicii partidului 
nostru. Comitetul orășenesc 
partid Petroșani se preocupă 
deaproape pentru a asigura 
conținut corespunzător lecțiilor, 
minariilor ce au loc în cadrul 
niversității.

Elaborarea și expunerea lecți- 
ilor este • încredințată celor mai 
pregătiți lectori, membrii ai bi-

orășenesc, spe- 
ac- 
In-

lec-

ianuarie, 
în dreptul 

era pro- 
realizase

sarcina de plan. In februarie, 
'la aceeași lucrare — circuitul 
puțului orb nr. 12, cu respec
tabilul profil de 9,5 m p, s-a 

. avgnșpt cu 15 metri mai mult 
decât era prevăzut.

La. încheierea primelor două , 
decade din această lună, to- 
pograful sectorului a determi
nat că la circuitul puțului orb 
nr, 12 deja au fost săpați 16 
metri și betonați alți 17.

izvoarele succeselor brigăzii: 
disciplina, organizarea lucru- 

, lui pînă in cele mai miei a- 
mănunte, asistența tehnică 
competentă. Și încă ceva a- 
lături de Tătar muncesc oa
meni harnici, legați de briga
dă, bine calificați așa cum 
sînt minerii Moldovan, Gheța 
și Baron, vagonetarii Mihal- 

Guță și Mo-

1

de 
în- 
un 
se-
u

Mezelurile produse la
*' • Ț

s f •

cea, Tamaș, Pop, 
canu.

„.La Petrila, la 
tri sub pămînt, 
oameni inimoși 
subpămîntene pe 
cîțiva ani, rodul
nerilor petrileni își va începe 
drumul spre lumină.

650 de me- 
o mînă de 
deschid căi 
unde peste 
muncii mi-

Francisc VETRO

Calitatea^ este. 6 noțiune’ care, 
exprimă ° cumulare cantitativă de 
muncă, interes, organizare și este 
măsura efortului tuturor factorilor 
care au concurat la obținerea unui 
produs bun. Conținutul acestei no
țiuni a crescut mereu în densitate, 
iar astăzi eticheta calitate își ca
pătă locul cuvenit numai de la ca
lificativul bun și foarte bun. Cum 
se înscriu produsele, livrate pe pia
ță de către Fabrica de mezeluri din 
Petroșani pe traiectoria noțiunii de 
calitate? Rareori aceste produse 
ating nivelul calitativ reclamat de 
consumatori, nici o dată foarte bu
ne, rareori bine dar în mod curent 
suficient sau nici atît din punct de 
vedere

Este 
cut că 
preciat 
zentat cu gust, produsul oglindește 
deja jumătate din calitățile sale. 
Ce putem spune însă despre as
pectul exterior al mezelurilor pro
duse la Petroșani ? Este un pro-

calitativ..
un lucru prea bine cunos- 
un aliment începe a fi a- 
prin aspectul exterior. Pre-

UNDE MERGEM MI I NE ?
La Petroșani

* In sala mică a Casei de cul
tură, duminică, ora 10: Prof. univ. 
Gheorghe Zăman va ține o intere
santă conferință intitulată „Calita
tea produselor răspundere .— 
eficiență economică".
• Stadionul Jiul ora 13. Intîlni 

re în cadrul returului campionatu
lui regional de fotbal: Știința Pe
troșani — Voința Ilia.

Ora 15,30 : meci de fotbal de ca
tegoria A Jiul Petroșani — C.S.M.S 
Iași.

Petrila
a Ora 8: inaugurarea noii săli

de popice a Asociației sportive Jiul, 
urmată de p întrecere individuală 
de popice.

# Arena sportivă, ora 9: Rugbi 
(campionat republican de categoria 
B) IM.P. Petroșani — C.SJM. Sibiu.

Lonea
O Arena sportivă, ora 9: rugbi 

(categoria A) Știința Petroșani — 
Rapid București. Ora 11 : fotbal — 
campionat regional; Parîngul Lonea 
— C.F.R. Simeria; începînd de la 
ora 13 se întrec echipele de juniori 
ale celor două echipe.

Decorarea tovarășului Dumitru Ivanovici

din mină).
14 produse, cîte am 
curînd, pot spune că 
aveau acea culoare că- 
luciu curat, așa cum îi 

cu

și sensul noțiunii
‘ ț

dus cu o culoare ce face calitatea 
îndoielnică din capul locului (pete 
negre de fum, de parcă ’salamul at 
fi fost scos

Din cele 
cercetat de 
numai două 
rămizie, cu
stă bine unui salam preparat 
grijă. Să trecem acum la conținut. 
Grăsime, apă, sare, sînt indicatori 
ce se „înscriu" în normele STAS, 
cu limite de tolerantă specifice fie
cărui produs, care însă pentru con
sumatori se traduc printr-un singur 
indice: gustos sau nu. De altfel în 
iprecierea generală se mai tine 
-eama și de alți factori dintre care 
amintim: condimentele, procesul 
de fabricare care nu pot fi expri
mate în cifre, dar aceștia în final 
dau calificativul produsului. Dacă 
valorile cifrice sînt mai mult sau 
mai puțin respectate („respectate" 
ca în cazul mușchiului file, care 
este de obicei de două ori mai să
rat decît ar trebui!) ele se plasea
ză în apropierea limitelor admise, 
dînd senzația de prea, sărat, prea 
umed sau excesiv de gras. Sau 
dimpotrivă' la limita inferioară, in
suficient sărat etc.

Ce putem spune însă despre as-

peetul celălalt care nu poate 
controlat valoric, ci numai prin 
fecțul finalj gustul. Din păcate, mai 
ales aici, calitatea alunecă pe pan
ta insuficientului. Toate produsele 
au același gust, în așa fel îricît — 
dacă le guști ținînd ochii închiși 
— ori cît ai fi de expert, nu vei 
putea deosebit un sortiment de al
tul. Aici este vorba în special de 
acea cantitate de grijă și conști
inciozitate însumată în calitatea 
produsului, care chiar la o cît de 
sumară analiză ce am face, putem 
afirma cu certitudine că este sla
bă, net sub limită.

Li s-a mai arătat celor de' la Fa-

fi
e-

roului comitetului 
cialiști în diferite domenii de 
tivitate, cadre didactice de la 
stitutul de mine, f

Pentru expunerea anumitor
ții a fost solicitat sprijinul uhor 
lectori ai C.C. al P.C.R., ai Co
mitetului regional de partid. Ma
rea majoritate a lecțiilor au fost , 
Ia nivelul cerințelor atît, din punct 
de vedere al conținutului cît și ca 
metode de expunere.

Conținutul lecțiilor s-a căutat să 
fie axat pe documentele partidu
lui, pe tratarea tezelor teoretice în 

■cît mai'strînsă legătură cu sarci
nile actuale, concret puse de desă- 
vîrșirea construcției socialiste. O 
atenție deosebită s-a acordat în 
lecțiile' de la secția economie, pro
blemelor ce izvorăsc din expune
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în plenara C.C. al P.C.R. din 21-23 
decembrie 1966.

Pentru a ridica nivelul dezba
terilor, în seminarii s-a folosit me
toda referatelor, conducerea se- 
minariilor fiind asigurată de lec
tori temeinic pregătiți. La un ni
vel corespunzător s-au desfășurat 
seminariile asupra documentelor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din- decem
brie 1966. Dezbaterile au scos în 
evidență cunoașterea de către stu
denți. a problemelor esențiale cu
prinse în documente, cancluaiile 
ce se desprind pentru.’ activitatea 
practică, înalta aprecierg pe care 
studenții au dat-o politicii științi
fice a partidului, modului curajos 
în care conducerea partidului a 
subliniat lipsurile existente în ac
tivitatea economică, prețioasele in
dicații date în vederea ridicării 
la un nivel superior a întregii'ac
tivități în domeniul economic.

La asigurarea calității lecțiilor 
și seminariilor în cadrul universi
tății serale de marxism-leninism, 
o contribuție însemnată au adus-o 
lectori cum sînt tovarășii : Suciu 
Aurel, Kiralv Zoltan. Stoican Pe
tru, Fodor Arcadie, Bădău Victor 
si mulți alții.

Deși au fost create toate condi
țiile pentru un studiu profund,■ > 
trebuie arătat că în desfășurarea 
activității universității serale s-au 
manifestat unele lipsuri. Din par
tea unor Studenți n-a existat inte-

Un fenomen îmbucurător

Tovarășul Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Stat, a în- 
mînat vineri la amiază tovarășului 
Dumitru Ivanovici, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție lâ CC. al 
P.CR., „Ordinul Munăii" clisa I,

conferit cu prilejul împlinirii vîr- 
stei de 50 de ani, pentru activitate 
îndelungată : în mișcarea muncito
rească și merite deosebite în opera 
de construire a socialismului.

(Agetpres)

(Continuare în pag. a 3-a)
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OLIMPIA ALMAȘAN 
laborantă Inspectoratul de stat 

Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a)

Preparația Lu- 
peni: sala pom
pelor de la sta
ția de filtru — 
presă, unde se 
face epurarea a- 
pelof reziduale.

Potrivit ultimelor: date primite la Ministerul 
merțului Interior, în regiunile Argeș, București, 
brogea, Galați, Suceava și orașul București a 
înregistrat în ultimele trei luni o rapidă scădere a 
consumului de țigări. In Capitală s-au vîndut de la 
începutul anului cu circa 100 milioane țigări mai 
puțin decît era prevăzut. Specialiștii ministerului nu 
consideră diminuarea consumului a fi de natură lo
cală sau sezonieră, deoarece fenomenul apare ca ge
neralizat în întreaga țară. Totodată, aceasta este.cea 
mai mare scădere a numărului de fumători consta
tată de cînd se urmărește statistic consumul de tu
tun la noi în țară. Se' remarcă micșorarea consumu
lui' în special la țigările' „Mărășești" și „Carpați“, 
căutate în exclusivitate de fumătorii pasionați.

Apariția acestui fenomen ■ se datorește largii pro- 
I^agande făcute de presa și Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale în favoarea limitării fumatului, 
precum și măsurilor ce se iau treptat de către insti
tuții și întreprinderi în' același scop. In prezent, 
consumul anual în țara noastră este de 1300 țigări 
pe cap de locuitor, situîndu-ne ■ la un nivel mediu 
din acest punct de Vedere pe plan mondial.

(Agerprw)



2 STEAGUL ROȘU

Munții, îșt păstrează încă mantia albă a zăpezii, Invitînd la drumeție

Surpriza din „mingea" 
de fotbal

UN GRUP de elevi jucau 
cu pașiune o partidă de fot
bal la Tampere (Finlanda) cu 
un balon improvizat — un sac 
vechi def piele pe care îl găsi
seră pe un teren viran. Un 
jucător mai înfocat a dat un 
șut puternic sacului, care s-a

rupt și din el au început să 
curgă bancnote în valoare to
tală de 15 250 mărci. Pierdut 
de un șofer sacul fusese ridi
cat de un alt automobilist ca
re, fără să-l desfacă, îl arun
case pe terenul viran.

Prin poiene și păduri, 
spre Șurianul

Cabana Obirșis Lotrului se 
află In punctul de întretăiere 
a drumurilor ce vin di* ce
le patru zări, să se string ă 
mănunchi in pitoreasca zonă 
de obârșie a Văii Lotrului. 
Turistul ajuns aici, trebuie 
să se decidă ce drum va 
«lege pentru a continua dru
meția. Suta spre vest-nord- 
vest, a fost străbătută de 
noi in articolele precedente. 
Acum să ne alegem d altă 
rută. Pornim dimineața, cu 
forțele refăcute și înviorați 
de apa rece a Lotrului ce 
clipocește odihnitor între 
maluri, formînd mici valuri 
ce sar jucăușe peste pietrele 
șlefuite aflate in albia riu- 
lui. Urmăm panglica dru
mului alpin.

In umbra copacilor ce se 
întind pînă la drum, vrăjiți 
de cintul a mii de păsărele 
ajungem, fără să ne dăm sea
ma de timpul trecut, la Ser
pentinele ce se cațără în sus, 
spre Tărtărău. La baza lor 
părăsim șoseaua și urmînd 
calea arătată de indicator 
intrăm în pădure, fixindu-ne 
primul popas în încîntătoa- 
rea poiană cunoscută sub „nu
mele de Poiana Muierii, loc 
de râspîntie pentru drumeți. 
Dacă am urma partea a- 
bruptă ce coboară vertiginos 
pe Stermlnos In jos, mergind 
spre soare-apune, intr-o oră 
și jumătate, am ajunge la 
cabana Lonea. Dar drumul 
nostru duce spre miază
noapte. înainte de a porni 
din nou folosim popasul pen
tru a ne întinde In iarba de 
un verde fraged, moale ea

mătasa, In care cosașii fac 
salturi acrobatice, iar gre
ierii cu țiriitul lor plăcut, 
improvizează simfonia natu
rii, minunată, odihnitoare și 
măreață. Poiana e înconjurată 
de păduri de conifere al că
ror parfum specific se aiă-

COLȚUL
TPH1STIILIJI

tură miresmelor date de flo
rile multicolore ce-și ridică 
capetele plăpânde din fondul 
verde al ierbii. Aici, în fie
care an, își dau întîlnire păs
torii șl familiile lor cu oca
zia nedeilor.

Lăslnd în urmă acest Ioc 
de basm, urmînd poteca ce 
șerpuiește spre nord într-o 
splendidă pădure de coni
fere, urcând inperceptibil a- 
jungem pe Sălanele, unde 
Iarba fragedă a pășunilor e 
punctată de verdele închis 
al brazilor plantați rar, dînd 
o priveliște de neuitat, nu 
numai drumețului obișnuit cu 
contemplarea frumosului ci și 
acelora care fac primii pași în 
cunoașterea splendorilor ofe
rite de munții noștri falnici.

Părăsind cu regret Sălane
le, continuîndu-ne drumul 
prin pădure, ajungem Ia o 
altă poiană, ce se-ntinde la 
poalele vîrfului lui Pătru, 
cunoscută sub numele de 
Gura Potccului, altă răspîn- 
tie pentru drumeți. Aici se 
intîlnesc drumurile ce por
nesc din cele patru zări. Ast
fel. dacă am urma calea spre

est, am coborî în valea Se
beșului la cabana Oașa. Spre 
vest poteca fuge la vale spre 
Bilele, apoi Ia cabana Lonea. 
Spre sud duce drumul pe 
care am venit noi, iar spre 
nord e cabana Șurianul, țin
ta drumeției noastre. Ocolind 
vîrful, pașii fiindu-ne călă
uziți de marcaj, schimbând 
cîte o vorbă cu bacii Ce pă
zesc tihna oițelor sătule, du
pă 8-9 ore de drumeție ajun
gem la popasul de noapte, 
cabana Șurianul, situată pe 
versantul estic al muntelui 
cu același nume, la altitudi
nea de 1734 metri. La 100 
metri de cabană, înconjurat 
de jnepenl, se află lacul gla
cial Șurian, cu apă rece cris
talină ce constituie punctul 
de atracție al acestor locuri. 
Drumul ce-am străbătut a 
fost lung, dar n-a solicitai 
eforturi deosebite așa că, în
cheiem ziua in jurul focului 
de tabără aprins pe malul 
lacului, |n foșnetul misterios 
al jnepenilor ce se joacă cu 
vîntul. Unindu-ne vocea cu 
cele ale turiștilor întâlniți 
aici, cîntecul vesel, tineresc 
și sprințar umple văzduhul, 
ridieîndu-se in slăvi spre 
Imita cerului, pe care de mult 
s-au aprins luminițele nopții: 
stelele.

Tîrziu, după miezul lopții. 
trecem la odihnă pentrL că 
drumeția continuă. Ne aș
teaptă scurta dar frumoasa 
etapă spre Valea Sebeșului, 
la Cabana Oașa.

EWALD KIM1NICH

A ȘTIAȚI CÂ...
Numărul victimelor uci

se la cutremurile catastrofale, 
care au avut loc în secolul 
nostru, trece de o jumătate 
de milion.

Messina (Italia), 
decembrie 1908 82 000 marți

AveZzano (Italia), 
ianuarie 1915 30 000 „

(Sansu (China), 
decembrie 1920 180 000 „

Tokio (Japonia), 
septembrie 1923 143 000 „

Gansu (China), 
decembrie 1932 70 000 „

Kveta (India), 
mai 1935 60 000 „

Ci Lan (China), 
ianuarie 1939 30 000 „

Erzinkan (Turcia), 
decembrie 1939 23 000 „

Agadir (Maroc), 
februarie 1960 12 000 „

La (Iranul de 
nord-vest), 
septembrie 1962 10 000 „

SUpplie. (Iugoslavia), 
iulie 1963 1 100 „ r

IN SALA de concerte a 
„Atlantic City" (S.U.A) se află 
cel mai mare instrument mu
zical. din lume, Este o orgă 
alcătuită din 33112 tuburi, a- 
vînd lungimea între 5 mm ți 
19 m. Aerul este trimis în or
gă de cîteva motoare cu o pu
tere totală de 365 C.P.

• CEL MAI MARE instru
ment cu coarde a existat 2a 
Paris și se numea „pantaleon". 
El avea 270 de coarde, ocu- 
pînd 5 m p. Pe acest instru
ment a cîntat, în 1767, George 
Noel.

O CEL MAI MARE tub ăl 
orgii de la primăria orașului 
Sydney are 19,50 m lungime. 
Orga emite un ton de patru 
vibrații pe secundă.

• IN 1816 a fost construit, 
în Franța, cel mai mare or
chestrion denumit Appolonique 
și deservit de... șase persoane.

• PRINCIPALA țară posa- 
soăre de argint este Mexicul. 
In această țară circulă mai 
mult monezi de argint dealt 
bancnote de hîrtie.

Va fi descifrat 
limbajul delfinilor ?

„Vrem să vorbim cu del
finii și de aceea sîntem ho- 
tărîți să le studiem limba
jul", a declarat unui cores
pondent al TASS savantul 
sovietic Vsevolod Beikovici 
sub conducerea căruia în
U. R.S.S. se efectuează ob
servații asupra acestor inte
resante animale. Pînă în mo
mentul de față s-au făcut 
multe înregistrări ale limba
jului delfinilor și s-a încer
cat descifrarea acestuia.
V. Beikovici consideră că 
delfinii nu vor putea fi în- 
vățați să vorbească o limbă 
umană din cauza particula
rităților structurii aparatului 
lor vocal.

Spectrul semnaleloi1 emise 
de delfini este între 150 și 
200 000 herți, cuprinzînd deci 
și un diapazon inaccesibil au
zului uman. Tocmai în aceas

ta constă, după părerea oa
menilor de știință, una din 
principalele dificultăți ale 
stabilirii unor contacte ver
bale între om și delfin.

In principiu, aproape cu 
toate animalele se poate sta
bili o „înțelegere reciprocă" 
și dresarea animalelor și pă
sărilor, practicată de secole, 
este o dovadă în acest 
sens. Dar nivelul contactelor, 
adică gradul înțelegerii reci
proce, depinde în ultimă in
stanță de gradul de dezvol
tare a creierului animalelor

Oamenii de știință au sta
bilit că există 400 de diferite 
semnale-cuvinte cu ajutorul 
cărora delfinii comunică în
tre ei. Au fost găsite cuvinte 
„internaționale", cunoscute și 
înțelese de toți delfinii, indi

ferent de specie. Colabora
torii Institutului de morfolo
gie al Academiei de Științe 
a U.R.S.S. au reușit să desci
freze cîteva din aceste cu
vinte. Semnalele ' descifrate 
sînt legate în special de sen
timentul satisfacției în tim
pul hrănirii, de sentimentul 
de alarmă în cazul unui pe
ricol. Altele sînt semnale de 
chemare.

Studiind limbajul delfini
lor, specialiștii speră să gă
sească cheia descifrării ltii 
si să Întocmească un „dic
ționar" pentru a putea co
munica cu aceste animale, 
familiarizîndu-le cu unele 
noțiuni generale privind a- 
jutorul, hrănirea, intenția 
pașnică sau succesiunea zi- 
noapte. După părerea profe
sorului Beikovici comunica
rea cu delfinii va constitui 
un original antrenament 
înaintea realizării unei legă
turi raționale cu alte civili
zații.

V A R I E T Â Ț I
Nimic nou 
sub soare

Cîteva documente antice 
de pe vremea faraonilor gă
site șl descifrate recent de 
egiptologi la Muzeul din 
Cairo dovedesc că „sub soa
re nu se lntîmplă nimic 
nou", cum spun în glumă 
specialiștii care lucrează cu 
ele.

Este vorba de scrisori și 
documente scrise pe piatră 
10 papirus, care dezvăluie 
multe laturi necunoscute pâ
nă acum ale vieții și obice
iurilor din Egiptul antic. O 
adevărată senzație a produs 
unul din aceste documente 
care a dat prilejul să se de
dare că sub soare nu se în- 
tîmplă nimic nou. Din acest 
document reiese că grevele 
nu s-au născut în epoca ca
pitalistă, ci au existat și în 
antichitate. Documentul se 
referă la secolul al XJl-lea 
î.*.n. (I) șl reprezintă o ce

rere de a se trimite soldați 
care șă înăbușe greva mun
citorilor din Valea faraoni
lor. Documentul glăsuiește: 
„Muncitorii din necropolă au 
intrat in grevă. Muncitorii 
refuză să lucreze, pentru că 
nu au primit hrana ce li se 
cuvine. Situația devine ex
trem de serioasă. De aceea, 
este necesar să se trimită 
soldați care să se ocupe de 
ei. Munca s-a întrerupt și 
lucrurile se înrăutățesc con
tinuu". ,

Naștere 
cu peripeții

Doamna La Torre, soția 
unui fermier spaniol, a dat 
naștere la trei gemeni, In 
condiții destul de neobișnui
te. Primul copil s-a născut 
în autoturismul care gonea 
spre spital, al doilea — pe 
targa cu care mama era 
cramponat* de la mașină la

spital și, în sfîrșit, al treilea 
— în sala de nașteri.

Cei trei băieți sînt perfect 
sănătoși, iar mama, după cî
teva ore de emoții, a început 
să-și revină și să se bucure 
din plin de feciorii ei.

Fraudă 
de identitate

Fotbaliștii din Avricourt 
(Franța) numărau în rîndurile 
lor pe frații Charles și Cla
ude Wetzel, doi gemeni care 
semănau atît de mult, îneît 
numai persoanele cele mai 
intime puteau să-t deose
bească.

In timpul unui meci jucat 
recent, Charles a trebuit să 
părăsească terenul de joc, 
fiind accidentat. In repriza 
a doua, rănitul și-a reluat 
totuși locul, contribuind la 
victoria echipei sale. Echipa 
adversă nu și-a dat seama 
decît după terminarea me
ciului de înlocuire — jucase 
nu Charles, ci Claude.

bine era pinguin
Subsemnatul și nepo- Spre a satisface totuși 

țelul meu Sorinei avem curiozitatea nepoțelului 
o pasiune comună. Ne 
place să ne plimbăm. 
Locul nostru preferat e 
in noul cartier de blo
curi dinspre Livezeni. 
Faptul este explicabil. 
Alei și trotuare bune de 
plimbare, zone verzi șt 
niște mîndrețe de 
auri ce l-au făcut 
Sorinei să opteze 
de pe acum pentru
seria de constructor. Ne 
plimbam liniștiți, min- 
gîiați de razele călduțe 
ale soarelui de martie, 
cînd Sorinei strigă plin 
de entuziasm.

— Uite un pinguin '
— Pinguin ? ! Unde 

vezi tu pinguin ?
— La blocul de colo
— Nu se poate, pui

șor. Pinguinii trăiesc la 
Polul Sud și în unele 
grădini zoologice.

blo- 
pe 

încă 
me-

ne-am îndreptat spre lo
cul unde arăta micuțul 
cu degetul: scara I-a a 
blocului 20. Pinguinul 
era o spărtură in gea
mul de la intrare de o 
formă curioasă (vezi fo
tografia de mai jos).

— Ce rău îmi pare că 
nu-i pinguin — mi-a 
șoptit nepoțelul.

La drept vorbind și 
mie. E mult mai plăcut 
să vezi pinguini pe me
leagurile noastre decît 
semne ale neglijenței și 
slabei gospodăriri. Co
mitetul de
nimic de zis ? 
primăvară și 
anotimp totul
haine noi, devine 
frumos.

H-are 
doar 
acest

bloc
E 

în
îmbracă 

mai

D. C.
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Adunarea sotannâ (fin Capitală
prilejuita de IspMrea a 61 de ani

Tezele teoretice organic 
cu sarcinile actuale

împletite

(Urmare dta p#g. 1)

mitrescu, președintele Uniunii Com
pozitorilor, Gheorghe Necula, ptittț* 
secretar al Comitetului regional 
București al P.C.R, țărani partici
pant! la râscoalele dto 1907: llia 
Boangher, din regiunea Argeș, Ior- 
doch* Bălan, din regiunea Bacău, 
Nastase St. Bîra, din regiunea Bu- 
«urăști, Coste» Porumbei». din 
regiunea Galați, Maria Tănăsoiu, 
din regiunea Oltenia, Constantin 
Vasilescu, din regiunea Ploiești, 
Gheorghe iacobeț. di» regiunea Su
ceava, Ion Cazma, muncitor la uzi
nale „Semănătoarea" din Bucu-
roțti, Gheorghe Goma, Erou ai 
Muncii Socialiste, președihtale coo
perativei agricole de producție din 
comuna Slntaiia, regiunea Crișana, 
Petre Miheleche, președintele coo
perativei agricole de producție din 
comuna Tlrzli, regiunea lași, lăncii 
T. Olaru, pensionat ceferist din 
Pașcani.

In sală «e aflau membri șl 
membri supleanti ai Comitetului 
Executiv, sectettiTl ai C.C. al P.C.R., 
vicepreședinți ai Consiliului de Stat 
și ai Consiliului de Miniștri, mem
bri h» C.C. al P.C.R. și ai guver
nului, conducători ai instituțiilor 
centrale și ai organizațiilor obștești, 
academicieni, personalități de seamă 
ale vieții științifice și culturale, ge
nerali și ofițeri superiori, repre- 
zefltanti ai presei române și co
respondenți ai presei străine. 
La adunarea solemnă au parti
cipat, de asemenea, un ma
re număr de țărani din toate re
giunile țării, partictpanțt la rBscva* 
lele din 1907, precum și numeroși 
oameni ai muncii din Întreprinde
rile și instituțiile Capitalei.

Adunarea solemnă a fost 
deschisă de tovarășul Dumitru Po
pa, prtm-secreiar ai Comlteăuhii o 
rășefbec București *1 P.CJR.

Mezelurile

produse

la Petroșani 

și sensul noțiunii 

CALITATE
(Urmare Otn pag. t)

brica de mezeluri din Petroșani, și 
cu alte ocazii, despre un lucru de 
care ar trebui să țină seama: ca
litatea produselor. Au invocat d« 
fiecare dată motive : „nu avem con- 

• diții de muncă, nu este asigurat 
spațiu corespunzător de lucru etc". 
Fiindcă sînt In perfectă cunoștință 
de cauză, pot afirma că aceste 
„motive" na pot constitui 0 acope
rire pentru neîncadraree in preve
derile STAS, pentru a justifica ca
litatea slabă a produselor. Poate 
știu și tovarășii de la fabrică că 
într-o bucătărie mică, curat între- 
tinută (așa cum nu • cazul la Fa
brica de mezeluri Petroșani) se pot 
prepara produse foarte gustoase.

Ar fi timpul ca la «ceștea Bă se 
gîndească cei care lucrează cu pro
dusele de mezalărie. să țină cont 
măcar din respect pentru manca 
altor oameni (agronomi, tehnicieni, 
îngrijitori) caro le-au livrat mate
rie primă de bună calitate, așa du
pă cum am văzut in sala de tren- 
șere a cărnii. Si se gindaasca că 
cumpărătorii așteaptă de 10 dum
nealor mezeluri da bună calitate, 
Că specificația „suficient'' nu mai 
are trecere la cumpărătorii ca so
licită în magatute predatele fa
bricii.

țfirfiM&tci (fin 1907
Intîmpinat cu vii aplauze a luat 

citvîntul tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Cuvîntarea a fost subliniată de 
asistența, in repetate rinduri, cu 
puternice aplauze.

Dtlpă adunarea solemnă a 
fost prezentat un spectacol con
sacrat răscoalei, la care și-au dat 
concursul ansamblurile de cîntece 
si danturi ale armatei, „Ciocîrlia", 
„Perinița”, soliști și corul Teatru
lui de Operă și Balet, actori ai 
teatrelor din București și un grup 
de studenți ai Institutului de artă
teatrală și cinematografică „I. L. 
Cor agi ale".

Emoționantă evocare a luptei în
delungate dusă de țărănimea ro
mână pentru dreptate socială, pen
tru pămînt i și libertate, spec
tacolul a avut la bază versuri și 
alte texte scrise de Nicolae Băl- 
cescu, Mihail Eminescu, B. P. Haș- 
deu, George Coșbuc, Nicolae Ior- 
ga, tivi» Rebreanu, Tudor Ar- 
ghezi și ale unor tineri poeți. In 
marea diversitate de exprimări ar
tistice au fost incluse și fragmente 
din lucrarea dramatică „Răzvan și 
Vidra" de B. P. Hașdeu și din 
opera „Răscoala" de Gheorghe 
Dumitrescu.

Coruri, cîntece revoluționar e.
dansuri populare, melodii folclo
rice, versuri înaripate au exprimat 
apoi bucuria vieții noi a țărănimii 
noastre, a întregului popor român 
in anii socialismului biruitor.

Progremul s-a desfășurat pe 
fundalul unor sugestive decoruri 
și imagini cinematografice.

Artiștilor și realizatorilor spec
tacolului — care s-a bucurat de 
un deQssbit succes — Ii s-au ofe
rit fiori din partea conducerii de 
partid și de stat.

(Agerpres)

CiMurs republican de regularitate 
țp roateten  jb cu motoreta ,Carpați“

Intre 21 și 23 aprilie 1967 va 
avea ioc un concurs republican 
de regularitate și rezistență cu 
motoreta „Carpați". Organizatorii 
— Ministerul Comerțului Interior. 
Ministerul Industriei Construcți
ilor de Mașini și Federteția romă 
nă de motociclism — urmăresc să 
verifice și sâ demonstreze călită 
țlie aceotui mijloc de transport 
rezistent, ușor de manevrat și de 
întreținut, care poate fi folosit 
pe orice fel de drumuri.

In prima etapă, concurenții vor 
parcurge distanța București — Pi
tești — Rîmnk-u Vîlcea •— Căli-

fotbal înaintea etapei a XVII-a
AU trecut două săptă- 

mîM <ta ia ultimul meci, 
pa teren propriu, al e- 
chipei noastre do fotbal 
Jiul Petroșani. Mîine, re
prezentanții Văii Jiului 
în campionatul categoriei 
A 1* fotbal se reintilnesc 
cm proprii spectatori. 
După infrîngerea de la 
Ploiești (Unde Jiul, re- 
nunțind la principala sa 
«nhă — atacul susținut 
— s-a apărat șl... a pier
dui) Jucătorii noștri au 
Continual pregătirile și 
jocurile amicale. Profi
ți nd de întreruperea 
campionatului (ocaziona
tă de meciul Frânt* — 
Bornânla). duminica tre
cută, la Chij (in „ami
calul" cu Universitatea, 
rezultat 2—2) *i joi, la 
Petroșani (fn meciul de 
antrenament cu Minerul 
Laponi, rezultat 1—1),

(Urmare din pag. 1)

res suficient pentru studiu, pentru 
participarea la dezbaterea proble
melor în seminarii. Au fost ca
zuri cînd în cadrul seminariilor 
s-au repetat doar anumite teze stu
diate din manualele sau materia- 
ltd bibliografic recomandat, fără a 
se aduce nimic nou, unii studenți re- 
curgînd chiar la anumite cunoș
tințe dobîndite cu ani în urmă. 
Mai sînt unii gare nu studiază 
materialul predat, nu-și iau notițe, 
dovedesc pasivitate față de pro
blemele ce se dezbat. Un alt as
pect negativ îl constituie absen
țele de la cursuri. Marea majori
tate ă studenților respectă disci
plina, frecventează cu regularitate 
cursurile așa cum sînt tovarășii

Zi de cursuri la LM.P.

LOTO
La tragerea Loto din 24 martie 

1967 au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :
78, 16, 40, 45, 64, 42. 30, 31, 68, 55, 

48, 58.
Fond de premii : 1 198 901 lei

mănești, în etapa a doua distanța 
Călimănești — Sibiu — Făgăraș, 
Brașov, iar în etapa a treia vor 
reveni la București pe ruta Bra
șov — Predeal — Ploiești. Con
cursul, care va măsura în total 
700 km, se va încheia cu o probă 
finală de departajare, desfășurată 
in împrejurimile Capitalei?

La concurs, care va fi dotat cu 
importante premii și cu o cupă o- 
ferită de ziarul „Comerțul socia
list", și-au anunțat participarea 
sportivi fruntași din diferite clu
buri.

(Agerpres) 

antrenorii Ștelan Coi- 
dum și Traian Ivănescu 
au avut posibilitatea să 
verifice potențialul corn 
ponenților echipei în ve
derea meciului de mîine. 
Dacă jocul și rezultatul 
de la Cluj au avut darul 
de a mulțumi pe antre
nori cit și pe iubitorii 
fotbalului din Vale, te
lul nemulțumitor cum 
au evoluat unii din ju
cătorii echipei Jiul, în 
meciul amical cu Mine
rul Lupeni, impune con
centrarea atenției în di
recția tratării cu maxi
mum de seriozitate a 
fiecărui meci pregătitor. 
Spunem acest lucru pen
tru că lupenenii, bine 
puși la punct cu pregă
tirea generală, l-au soli
citat mult pe jiulișii, 
conducîndu-i pină în ul
timul minut cu 1—0, prin

golul înscris de Șopțe- 
reanu ! Din următorul lot 
folosit: Zamfir — Dan 
(Broască), Stoker, Pop 
(Georgevici), Mihai (Ton- 
ca) — Toia (Crăciun), 
Libardi — Martinovici, 
V. Ionescu, Casandra 
(Sandu), Peronescu, an- 
i tenorul Coidum va ale
ge titularii pentru du
minică.

Echipa ieșeană C.S.M.S., 
deși pe un loc în clasa
ment care nu-i face o- 
noare, are în rinduriîe 
ei jucători valoroși; 
Stoicescu, Cuperman, 
șteiănescu, portarul M. 
Constantinescu și alții. 
Fi vor Încerca, bineîn
țeles, să refacă, la Petro
șani, ceva din terenul 
pierdut in clasament. 
Dar noi dorim revanșa 
pentru înfringerea cu 
2—1 de la Iași. Eviden

Eșanu Iosif, Popeecu Nicolae — 
medici, Felea Mircea, Mitică Gheor
ghe — ingineri, Sîrbu Irina, Mar- 
dare Eduard dv la C.C.V.J., Hre- 
toiu Victoria, Băgineanu Maria, 
Leba Constantin, Moarța Gheor
ghe, Peterfi Virgini* — cadre di
dactice și multi alții

Sînt însă unii studenți care în 
mod nepermis încalcă disciplina, 
absentează de la cursuri. Iată cî- 
teva exemple : tov. Adesman Erik, 
medic din Lupeni, are în acest an 
școlar 9 absențe; Constantinescu 
Nicolae, inginer la E. M. Vulcan 

1 are 9 absențe; Flaidăr Alexandru, 
inginer la I.E.C. Paroșeni 10 absen
țe; Ghiță Ioan, inginer la con
strucții 9 absențe; Mirlogeanu 
Ioan, inginer la E. M. Lonea 10 
absențe; Făiniș Dumitru, directo

TELEVIZIUNE
25 martie .*.<•

15,00 Aspecte de la Campio
natul european de gim
nastică. Transmisiune 
de la Tampere (Fin
landa).

16.45 Fotbal: România — 
Franța (înregistrat pe 
peliculă).

18,15 Pentru cel mici: Cla
ca, Baca, Coca.

18,40 Pentru tineretul șco
lar : ,.Nota zece la... 
muzică".

19,00 Telejurnalul de seară.
19,25 Panoramic.
19.45 Dosarul x... După faptă 

și răsplată.
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Filmul serial: „Sfln- 

tul".
21.50 Campionatul mandial 

de hochei: R.S. Ceho
slovacă — Canada. 
Transmisiune de la 
Viena. In pauze: Feli
citări muzicale. Telejur
nalul de noapte.

23.50 închiderea emisiunii.

tele posibilități, verifi
cate, de care dispun, 
bagajul de cunoștințe 
tehnico-tactice al jucăto
rilor noștri precum și 
dorința unanimă a aces
tora de a nu ceda, aca
să, he îndreptățesc să 
credem că victoria va fi 
de partea noastră. Jucă
torii noștri pot, și ne-o 
vor dovedi încă o dată 
inline, să-și impună su
perioritatea în iața unul 
adversar, care va veni, 
credem, „la meci nul". 
Să-l încurajăm din Ini
mă, permanent, pe „bă
ieții noștri", ață cum am 
făcut-o in meciul cu ol
tenii. Dar să aplaudăm 
șl fazele frumoase (de 
n-ar fi și periculoase...) 
create de adversari. Să 
fim, deci, obiectivi și 
ospitalieri.

V. TEODOMSCU 

rul clubului din Lupeni 8 absența; 
Sti’ăuț Ioan, activist U.T.C. B ab
sențe. In aceeași situație mai sînt 
și alți studenți. Este de datoria or
ganizațiilor de partid din care fac 
parte acești tovarăși să-î tragă la 
răspundere pentru încălcarea dis
ciplinei, a unei îndatoriri statu
tare, cu atît mai mult că șînt ca
dre cu munci de răspundere. Mulți 
dintre aceștia îm mod practic nu 
vor mai putea recupera rămîne- 
rea în urmă, datorită numărului 
mare de absențe.

Pină la încheierea anului de în- 
vățămînț și ținerea examenelor ă 
mai rămas puțin timp. Trebuie fă
cut totul pentru înlăturarea gipsu
rilor manifestate, pentru ridfei- 
rea învățămîntului la nivelul Ce
rințelor.

PR06RAM DE RADIO
26 martie

PROGRAMUL I : 6,00 BULETIN 
DE ȘURI; 6,05 Recomandări din 
program; 6,10 Concert de dimi
neață; 7,00 RADIOJURNAL. Su
marul presei. Buletin meteo-ru- 
tier; 7,18 Fanfara reprezentativă , 
a Armatei; 7,31 Muzică ușoară;
7,45 Buchet de melodii populare: 
8,00 CLUBUL VOIOȘIE»; 8,30 Mu
zică ușoară; 8,45 Muzică ușoară; 
9,15 Mîndre-s cîntecele noastre; 
9,30 TRANSMITEM PENTRU SA
TE; 10,10 Compozitori de muzică 
ușoară : filly Roman; 10,30 Ascul
tătorii ne cer... (muzică din opere); 
11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 
Radio Atlas; 11,15 Concert folclo
ric cu Angela Buciu, Maria Pe- 
traru. Ion Gîrbăcea și Nicolae Ple- 
șa; 11,45 La microfon, Lucky Ma
rinescu; 12,00 DE TOATE PENTRU 
TOȚI; 13.00 RADIOJURNAL. Bu
letin meteorologic; 13.13 ESTRA
DA DUMINICALĂ; 14,15 Progra
mul orchestrei de muzică popu
lară a Radiotelevizunii. Soliști Ar- 
temiza Bejan și Florea Voinicilă — 
la vioară; 14,40 Muzică ușoară; 
18,00 Muzică ușoară; 19,20 Clntă 
Ioana Radu; 15,30 SPORT SI MU- 
ZICĂ; 18,20 TEATRU SCURT : 
premiera „Reuniunea" de W. St. 
Itctfin Taylor; 18,50 Varietăți mu
zicale; 19,30 Programul orchestrei 
de estradă a Radioteleviziunii. So
liști Doina Badea șl Luigi Ionescu; 
20,00 RADIOJURNAL. Sports 20,15 
Intjlnire cu melodia populara și 
interpretul preferat; 20,45 La te
lefon... muzică ușoară ! 21,00 Mu
zică de dans pentru tineri si 
vîrstnici; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport, Buletin meteorologie; 22,25 
Nemuritoarea canțonetă: 22,40 Dans 
pe toate meridianele; 23.52 BU
LETIN DE ȘTIRI.

FILME
20 martie

Petroșani — 7 Noiembrie : 
Complotul ambasadorilor; Re
publica ; Diplomatul gol; Fe- 
trila: A fost cîndva hat; Lo- 
uea — Minerul: Falstăff; Li- 
vezerii: Coplan iși asumă 
riscul; Aninoasă: Barcagiul; 
Vulcan: Faust XX; Crividla: 
Duminică Ia New York; Pa- 
roșeni: Serbările galante;
Lupeni — Cultural: Omul 
din Rio; Muncitoresc t Călă
torul cu bagaj; Bărbăteni: 
Neamul Soim ăreș Iilor,- Uri- 
cani : Vanina Vanini.



4 STEAGUL ROȘU

VIETNAMUL DE SUD

HANOI 24. Corespondentul A- 
gerpres, Adrian Ioneșcu, transmite : 
La Hanoi a avut loc vineri o con
ferință de presă organizată de 
membrii celei de-a 3-a misiuni a 
Tribunalului internațional pentru 
anchetarea crimelor comise de a- 
mericani în Vietnam
gățiăi Comisiei internaționale 
anchetare a 
americani 
vietnamezi
presă străini 
concluziile anchetelor efectuate.

„Am vizitat personal locurile

cu
și

O nouă lovitură de stat
Palriofii continuă 
atacurile în mai multe 
zone de luptă

în Sierra Leone
0 Un grup de ofițeri a preluat puterea
0 A fost instituit Consiliul reformei naționale
0 Toate partidele politice au fost dizolvate 

Iar Constituția suspendată

bombardate, am stat de vorbă 
victime ale bombardamentelor 
am putut constata cu proprii noș- 

■ tri ochi efectele bombardamentelor, 
a declarat deputatul . italian Lelio 
Basso, conducătorul celei de-a 3-a 
misiuni a Tribunalului internațio
nal pentru anchetarea crimelor 
comise de americani în Vietnam.
Noi am ajuns la concluzia că ac
tele agresiunii americane, pe care 
le-am constatat la fața locului, 
constituie crime împotriva umani
tăți".

SAIGON 24 (Agerpres). — In 
cursul după-amiezii de joi au con
tinuat atacurile patrioților în zona 
de luptă „C", la aproximativ 100 
km de capitală.

In tot cursul nopții, o unitate a- 
mericană s-a aflat sub tirul mor- 
țierelor. Potrivit relatărilor cores
pondenților de presă, în rîndul a- 
mericanilor au fost semnalați ră
niți.

Acțiunile forțelor patriotice s-au 
desfășurat și în regiunea „Platou- 
rilor înalte" din provincia Pleiku. 
Aici au 
ale zilei 
tante, la 
patrioții

și aî dele- 
de 

crimelor comise de 
Vietnam. Ziariștilor 
corespondenților > de 

le-au fost prezentate

în 
și

Rezotația adoptată de Comitetul special 
O.N.U. pentru decolonizare

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
Comitetul special O.N.U. pentru 
decolonizare a adoptat o rezolu
ție, prezentată de un grup de șase 
țări afro-asiatice și Iugoslavia, în 
problema 
Insulelor 
nada, St. 
Lucia și 
Caraibilor.
că aceste teritorii nu și-au obținut 
o independență reală prin noul lor 
statut de „state asociate la Marea 
Britanie" și se cere aplicarea De
clarației din 1960 a Adunării Ge
nerale a O.N.U. privind acordarea

acordării independenței 
Antigua, Dominica, Gre- 
Kitts-Nevis-Anguilla, St. 

St. Vincent din Marea 
In, rezoluție se arată

țărilor și popoarelor

se recomandă unui 
Comitetului special 

decolonizare să e- 
situației în a-

independenței 
coloniale.

In rezoluție 
subcomitet al 
O.N.U. pentru
xamineze evoluția 
ceste teritorii, inclusiv posibilita
tea trimiterii unei misiuni a Na
țiunilor Unite la fața locului.

Rezoluția adoptată de Comite 
tul special O.N.U. pentru decolo
nizare, menționează agenția 
sociated Press, redeschide și 
blema teritoriului Porto Rico, 
a căpătat cu ani în urmă tot 
tutui de stat asociat la S.U.A.

avut loc în primele ore 
de vineri lupte impor- 

numai 36 de ore după ce 
au lansat un puternic a-

tac cu mortiere asupra unor po
ziții ale americanilor. Un purtător 
de cuvînt al comandamentului a- 
merican a declarat că în rîndul 
acestora s-au semnalat 25 de morți, 
iar 39 de militari

Agenția France 
de asemenea, că 
est de Tav Ninh. 
centrală a țării, o 
lerie americană a 
unui puternic tir
patrioților. Mai mulți 
au fost răniți.As- 

pro- 
care 
sta-

au fost răniți.
Presse anunță 

la 50 km nord- 
tot în regiunea 
unitate de arti- 
fost joi obiectul 
de mortiere al 

americani

FREETOWN 24 (Agerpres). — La 
23 martie, un alt grup de militari 
a preluat puterea la Freetown, ca
pitala statului african Sierra Leone, 
instituind un „Consiliu al refor
mei națiorfale", în fruntea căruia 
a fost numit Lt. Col. Ambroise Gen- 
da. Potrivit agenției Reuter, Am
broise Genda se găsește, însă, la 
New York în calitate de membru 
al reprezentanței statului Sierra 
Leone la O.N.U. Acesta a declarai 
că „de noua lovitură de stat e 
aflat ascultînd postul de radio 
B.B.C. și a rămas surprins cina 
a auzit că a fost numit în frun
tea „Consiliului reformei naționa
le". Vineri dimineața, grupul de 
militari care a preluat puterea a 
suspendat constituția, a dizolvat 
toate partidele politice și a interzis 
în întreaga țară orice fel de acti
vitate politică. O altă măsură a- 
doptată de noile autorități de la 
Freetown a fost și aceea de a ares-

ta pe comandantul forțelor militare, 
David Lansana, autorul preceden
tei lovituri de stat de la 21 mar
tie, și pe fostul prim-ministru, Al
bert Margai. Siakă Stevens, lide
rul opoziției, continuă, de aseme
nea, să rămînă sub stare de arest.

Intr-o primă declarație difuzată r 
de postul de radio Freetown, pur
tătorul de cuvînt al noilor autori
tăți, Charles Blake, a arătat că co
lonelul Lansana și ceilalți 
tari care l-au sprijinit la 21 
tie intenționau să readucă 
tere pe fostul premier, 
Margai, fapt care ar fi dus 
petuarea crizei politice din

mfli- 
mar- 

la pu- 
Albert 

la per- 
țară.

• PRAGA. La Praga a fst 
încheiat un 
la schimbul 
Cehoslovacia 
1967—1968.

protocol referi ur 
de
Și

mărfuri, dintre 
Turcia pe anii

Comisia Națiu-

Franța nu va participa la viitoarea 
reuniune a Consiliului S.E.A.T.O.
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția Fran
ce Presse, surse bine informate din 
Washington au anunțat că Franța 
nu va participa la viitoarea reu
niune a Consiliului S.E.A.T.O. ce 
urmează să aibă loc între 18 și 20 
aprilie, în capitala S.U.A. Această 
hotărîre a fost comunicată de gu
vernul francez în urmă cu cîteva 
zile guvernului american. Potrivit 
surselor, boicotarea de către Fran
ța a sesiunii Consiliului S.E.A.T.O. 
pare să fie motivată de poziția 
guvernului francez față de poli
tica dusă de S.U.A. în Vietnam.

Agenția precizează că guvernul 
de Ia Paris are unele obiecțiuni 
față de o eventuală participare a

lucrările Consiliului 
nu dorește să fie re- 
aceste ședințe, deoa- 
fi urmate de o con-

unui observator al regimului sai- 
gonez la
S.E.A.T.O. și 
prezentat la 
rece ele vor
ferință a țărilor ce contribuie cu 
trupe la războiul dus de S.U.A. în 
Vietnam. Atitudinea Franței în a- 
ceastă privință fiind binecunoscută, 
guvernul francez a preferat să nu 
participe Ia deliberări care ar pu
tea crea confuzii prin legătura 
care va fi stabilită între S.E.A.T.O. 
și însuși războiul din Vietnam.

Agenția Associated Press subli
niază că hotărârea luată de gu
vernul francez „marchează o nouă 
lărgire a rupturii dintre Franța si 
S.U.A.".

Partida în trei

Dezbateri furtunoase in Camera Populară 
a Parlamentului indian

0 Va fi deschisă o anchetă asupra activită
ții C.I.A. în India

DELHI 24 (Agerpres). — La sfîr- 
șitul unor dezbateri furtunoase 
în Camera Populară a Parlamen
tului indian, joi seara ministrul a 
facerilor externe, Mohammed Cha 
gla, a anunțat că va fi deschisă o 
anchetă asupra activității C.I.A. în 
India. El a refuzat însă să preci
zeze sub ce formă va fi făcută r 
această 
terilor, 
care și 
au aflat 
secrete militare indiene din presa 
americană, decît din dezbaterile

sub ce formă 
anchetă. In cursul dezba 
mai mulți deputați, între 
comuniști, au declarat că 
mai multe lucruri și chiar

nu s-a terminat

Au menționat apoi

• GENEVA.
nilor Unite pentru drepturile 
omului a încheiat joi lucrările 
celei de-a 23-a sesiuni.

• TORINO. Italia a expor
tat în 1966 circa 406 000 de 
automobile, de patru ori inai 
multe decît în 1^7.

N.A.T.O. este cuprins 
în aceste zile de febra 
mutărilor, a coboririlor 
și’ înălțărilor de drapel, 
căci termenele stabilite 
de guvernul francez 
pentru evacuarea loca
tarilor atlantici indezi
rabili ajung la scaden
ță. Pe fundalul marilor 
„Mutații ile primăvară", 
problemele de fond ale 
alianței își continuă a- 
nevoioasa și greu acce
sibila cale spre soluțio
nare.

Intre acestea, proble
ma trupelor atlantice 
staționate pe Rin și a 
costului întreținerii lor 
a marcat, la începutul 
acestei săptămîni depă
șirea unei noi etape. 
Sursele informate afir- ' 
mă că întilnirea de luni 
și. marți de la Washing
ton a reprezentanților 
S. U. A., Angliei și 
R.F.G. ar fi realizat a- 
numite progrese, carac
terizate drept „substan
țiale", Aceste progrese 
ar urma să se concreti
zeze în ceea ce englezii

denumesc un „package 
deal", adică intr-un a- 
cord de ansamblu, ale 
cărui linii generale au 
fost elaborate 
perți.

Amănuntele 
lului acord nu 
încă dezvăluite,
dezbaterile publice an
terioare se pot descifra

de ex-

eventua- 
au fost 
dar din

recupereze. Costul bonu
rilor de tezaur va ame
liora situația nefericită 
a balanței actuale de 
plăți a S.U.A., dar s-ar 
putea să o încarce a- 
tunci cînd trezoreria ti
mer icană va fi nevoită 
să cumpere înapoi bo
nurile cu valută.

Tocmai această împo-

CROMCA EVEMMEVHEOR 
INTERNAȚIONALE

Astfel, 
să fie 
inten- 

a achi-

unele elemente, 
americanii par 
satisfăcuți de 
ția Bonnului de
ziționa o cantitate im
portantă de bonuri de 
tezaur ale S.U.A. Suma 
preconizată la Bonn este 
de 500 milioane dolari, 
ceea ce reprezintă patru 
cincimi din totalul chel
tuielilor în devize ale 
S.U.A. pentru întreține- 

din
Wa-
s-o

rea trupelor lor 
R.F.G., pe care 
shingtonul ar dori

vărare viitoare a balan
ței de plăți a vrut gu
vernul britanic s-o evi
te, atunci cînd a refu
zat soluționarea simila
ră a problemei compen
sării cheltuielilor pen
tru întreținerea trupelor 
sale pe Rin.
pentru Marea 
a fost nevoie 
sească, un alt 
reglementare.
avansat o ofertă ceva 
mai atrăgătoare deși 
foarte îndepărtată ' de

dorința Londrei de a i 
se compensa integrai 
cheltuielile, (achiziționa
rea de produse britani
ce în sumă de 450 mi
lioane mărci) și tran
zacția s-a putut apropia 
de finalizare. „A se a- 
propia" este totuși un 
fel de a spune și încă 
foarte imprecis. Călăto
riile de acest gen se în
trerup uneori chiar 
foarte aproape de țintă.

Este, totuși, un fapt 
neîndoielnic că cele trei 
guverne ar dori să în
cheie, măcar temporar, 
capitolul compensațiilor 
pentru că au a se ocupa 
de probleme mai grave. 
S-ar putea 
dorință să 
deocamdată 
celorlalte
Dar, pentru aceasta, re
prezentanții celor trei 
țări vor trebui să se mai 
întîlnească cel puțin o 
dată. Și, atîta timp cît 
partida' continuă,, rezul
tatul nu poate fi, sub 
nici un motiv, cert.

ca aceasta 
se impună 

deasupra 
considerente.

/

parlamentare.
că din surse americane se cunosc 
date privind amestecul american 
în recentele alegeri ca și subven
ționarea de către aceștia a unor 
organizații (mai ales de tineret) 
indiene. Au fost citate numele u- 
nor diplomați americani la Delhi 
ca fiind șefi ai rețelei C.I.A. în 
India și a fost cerută expulzarea 
lor.

Deputatul independent Prakeash 
Shastri, de origine hindusă, a 
prezentat, de asemenea, proiectul 
unei legi privind interzicerea în 
întreaga Indie a tăierii vacilor, 
considerate de hinduși animale 
sfinte. (După cum se știe, disputa 
în jurul acestei probleme a dus 
în luna noiembrie anul trecut la 
incidente serioase la Delhi — N. RJ-

Pe de altă parte, se anunță că 
în statul Hariana. din nordul In
diei, a fost format noul guvern 
de către partidele de opoziție, ca
re au învins la recentele alegeri 
generale partidul de guyernămînt. 
Guvernul

Acesta 
indian în 
guvernul
de opoziție. Partidul 
mînt este la putere în nouă state, 
incluzînd Rajasthanul, unde a fost 
impusă conducerea prezidențială, și 
statul Nagaland, unde este un gu
vern proguvemamental.

• KINSHASA. Președintele 
statului Congo (Kinshasa),, Jo
seph Mobutu, aflat într-un tur
neu prin țară, a declarat că în 
curînd Parlamentul congolez 
va fi dizolvat. Viitorul organ 
suprem urmează să fie alesifu- 
pă adoptarea, prin referendum, 
a noii constituții a țării. Ge
neralul Mobutu a anunțat, tot
odată, că aceste măsuri sint 
menite să „schimbe profund 
structura politică a țării", po
trivit orientării 
goului.

actuale a Con-.

Seul s-a anun- 
alegeriie prezi-

• SEUL. La 
țat oficial că 
dențiale din Coreea de sud au 
fost fixate pentru data de 3 
mai a. c. Actualul președinte 
Pak Cijan Hi, și-a depus can
didatura din partea Partidului 
democrat-republican.

Așa incit 
Britanie 

să se gă- 
gen de 

Bonnul a

N. RATEȘ
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cuprinde' 17 miniștri, 
este cel de-al 7-lea stat 
care, în urma alegerilor, 
este format de partidele 

de guvernă-

• CARACI. La Dacca, ca
pitala Pakistanului de răsărit, 
și în regiunea înconjurătoare 
au declarat grevă 30 000 de 
muncitori din industria iutei. 
Greviștii cer majorarea sala
riilor, îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și aprovizionarea 
muncitorilor cu orez și pîine 
la prețuri accesibile.

x

• TAȘKENT. Agenția TASS 
anunță că cutremurul care s-a 
produs vineri la Tașkent a fosl 
de gradul 6—7. Cutremurului 
i-au urmat alte șase mișcări 
seismice , de intensitate mâi 
mică.

Elementele de tensiune

DJIBOUTI 24 (Agerpres). — Ma
rea majoritate a muncitorilor din 
Djibouti, capitala Somaliei Fran- 

nu și-au reluat activitatea 
că portul continuă să ră- 

în cea mai mare parte para- 
Potrivit corespondentului spe- 
al agenției France Presse, 

vineri, autori-

ceze, 
astfel 
mină 
lizat. 
cial
Georges Herbouze,

k

tățile militare și polițienești ău e- 
fectuat razii în cursul cărora apro
ximativ 4 000 de . persoane au fost 
chemate să-și prezinte cărțile' de 
identitate. Autoritățile au mai 
redus din măsurile adoptate pen
tru a preîntîmpina eventuale de
monstrații ale populației care res-:. 
pinge recentul referendum.
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